
Gordon Freedman, ex-vice presi-
dente de estratégias globais da
Blackboard, deixou o mundo cor-
porativo em 2011 para se dedicar
a uma missão: descobrir formas
inovadoras de transformar a edu-
cação. Para isso, fundou nos Esta-
dos Unidos o Laboratório Nacio-
nal para Transformação da Edu-
cação (www.nlet.org), que, em
parceria com a Universidade Te-
xas Austin, Universidade Califór-
nia Santa Cruz e o Laboratório
Nacional Los Alamos, quer trans-
formar o atual modelo de educa-
ção do século passado em um en-
sino do século XXI. Em visita ao
país para participar do Fórum de
Educação 2012, promovido pela
Blackboard, Freedman afirmou
que não existem fórmulas pron-
tas e que até mesmo modelos
bem sucedidos como o de Cinga-
pura não respondem às deman-
das educacionais do presente. E
também que há mais semelhan-
ças nos problemas educacionais
entre Brasil e Estados Unidos do
que se imagina.

A seguir, algumas de suas ob-
servações.

Crise de paradigmas
Hoje queremos pessoas que pos-
sam pensar por elas mesmas,
por que para a economia funcio-
nar, alguns terão que criar no-
vos negócios, afinal, a velha
economia de manufatura não é
capaz de sustentar as deman-
das atuais. Logo, os estudantes
de hoje têm novos desafios ao
sair da escola. Mas o sistema de
ensino é o mesmo. Eles têm
acesso há tanta informação fora
da escola, mas na sala de aula
têm de se adaptar a um modelo
criado na época da revolução in-
dustrial, com foco na conformi-
dade social. Educação significa
um sistema formal, mas apren-
der não é algo formal. Esse mo-
delo de classe de estudantes
não funcionará no futuro — o
ensino tem que ser individual.

O papel do governo
Governos não sabem o que fa-
zer com a educação. Veja nos
EUA, Cingapura ou Coreia - há
muita experimentação na edu-
cação e muito dinheiro de fun-
dações e governos. Eles estão fa-
zendo o básico, tentando arru-
mar o que está errado, sem

olhar para o problema. Mas não
é a culpa só dos governos.

Desafio dos EUA
Em uma economia avançada co-
mo nos Estados Unidos, temos
que levar os estudantes à faculda-
de, porque não é possível fazer
como antigamente, quando um
aluno terminava o ensino médio
e conseguia um emprego na in-
dústria ou no McDonald’s. Hoje
as fábricas estão no Mexico, Viet-
nã, China. Mas antes da faculda-
de, temos que conseguir mantê-
los na escola. Eles abandonam o
ensino médio porque é chato, as-
sim como no Brasil.

O papel da tecnologia
Você conhece a Khan Academy,
é o trabalho de um cara que esta-
va frustrado porque seus sobri-
nhos na Índia não iam bem na es-
cola. Ele decidiu fazer um vídeo
para ensiná-los. O modelo não é
brilhante, qualquer um podia fa-
zer isso. Não é questão só de tec-
nologia, é de acesso. O aluno po-
de pegar as aulas online e ir para
a escola discutir os problemas.

Custo da inovação
Educação não é só uma questão
de custo. Não adianta pôr mais di-
nheiro ou dar mais livros. Aliás, a
tecnologia ajudar nessa questão.
Hoje fazemos compras on-line,
pagamos contas on-line e não é
mais caro. A Amazon está che-
gando no Brasil, com isso vocês
terão maior acesso aos livros on-
line. Nos EUA, podemos dar do-
wnload de livros que antes custa-
vam US$ 20, por US$ 3. Mais do
que recursos, temos que usar to-
dos os métodos científicos possí-
veis para saber onde somos bem
sucedidos e onde não somos. So-
zinhos, os educadores não vão
conseguir mudar essa situação.
Precisamos de um esforço de to-
da a comunidade.

Quem faz inovação
Visitei 89 países para ver quem
está fazendo sistemas alternati-
vos em educação e não encon-
trei nada. Cingapura é capaz de
fazer os estudantes terem uma
performance altíssima, mas o
país não é capaz de ter inova-
ção. Hoje eles estão correndo o
mundo para entender como fun-
ciona a inovação. Mas veja, esta-
mos falando de um país que
tem um ensino conservador. Es-
sa não é a resposta.

Soluções
Por que os estudantes não apren-
dem a programar, por exemplo.
Se um marciano pousar aqui e for
ver o que acontece nesse planeta,
verá que tudo é controlado por
computador, mas isso não foi in-
corporado na escola. Tudo que to-
camos é feito por computador.
Um aluno que aprende a progra-
mar, entende lógica, álgebra. ■

Gordon
Freedman
Presidente do
Laboratório
Nacional paa
Transformação
da Educação

Você já ouviu falar ou leu algo sobre MOOC? Até pouco
tempo eu só ouvia falar, mas o tema tem tomado uma
proporção muito grande. Entenda mais: MOOC — Massi-
ve Open Online Course. Na tradução mais literal possí-
vel, trata-se de um curso on-line aberto para quem qui-
ser na rede, sem pré-requisitos de inscrição, com con-
teúdos diversos disponíveis para acesso e que requer a
interação constante dos alunos na construção desse co-
nhecimento compartilhado.

A lógica fundamental de um MOOC está exatamente nes-
sa interatividade, que visa a apropriação e reprodução de
conteúdos, sempre agregando mais informações e senti-
dos, tudo isso numa lógica de constante compartilhamento
em rede. E como fica a participação dos professores? O
MOOC propõe a inversão na lógica da organização de uma
grade de conteúdos e deixa para o aluno escolher o que
quer acessar e quando quer fazer isso. Temos, portanto, um
depositório de conteúdos em uma estrutura mais simples,
onde os professores passam a ter uma função diferente.

Alguns sites tidos como excelentes referências e fontes
de MOOC’s são Coursera (www.coursera.org), Udacity
(www.udacity.com) e Canvas Network (www.canvas.
net), que reúnem cursos livres de várias universidades do

mundo, ministrados por
especialistas renoma-
dos, todos com essa di-
nâmica da interação em
fóruns, blogs e outros ca-
nais que proporcionam
a digestão dos conheci-
mentos e seu comparti-
lhamento em rede. Mas
podemos considerar
que um MOOC seja apli-
cável para uma empre-
sa, no seu trato com a
educação corporativa?

Para responder a essa
pergunta, vale algumas considerações. Sabemos que,
tanto nas escolas como nas empresas, especialmente no
Brasil, a cultura educacional ainda está muito ligada ao
eixo pedagógico tradicional, seja ele centrado ou referen-
ciado no professor ou no multiplicador de treinamento.
O fato de não haver essa figura disponível todo o tempo
provavelmente vai gerar uma sensação de falta de refe-
rência e orientação. Essa mudança de postura frente à
inexistência de um guia é algo que dificilmente acontece-
rá na velocidade em que os MOOC’s são lançados.

Outro fator importante é a dificuldade que as empre-
sas têm em oferecer uma estrutura de aprendizado,
com atores definidos, agravada pelo baixo domínio da
informática por parte de muitos colaboradores. Ou se-
ja, só nesse tópico temos dois desafios: quebrar um mo-
delo de estrutura já usualmente difundido e aplicado e,
simultaneamente, investir pesado na capacitação das
pessoas quanto ao uso de computadores e, principal-
mente, das redes conectadas.

Um terceiro fator que preocupa é o fato de não ser
possível haver uma moderação de qualidade, já que são
milhares de pessoas reunidas opinando simultaneamen-
te dentro de um mesmo ambiente, gerando, portanto,
diversas linhas de pensamento possíveis sobre um mes-
mo assunto. Isso é interessante do ponto de vista da di-
versidade de experiências, mas é preocupante quando
pensamos nas distorções equivocadas, que podem ge-
rar apropriações desastrosas de um conhecimento.

O que vejo de positivo nos MOOC’s está exatamente
na sua essência, que é o uso das redes tecnológicas para
integrar pessoas em função do conhecimento. Acho que
essa é uma tendência que já começa a tomar corpo tam-
bém nas empresas, com o uso de plataformas de tecno-
logia e redes interativas. Porém, o sucesso de qualquer
ferramenta ou método só existe quando os indivíduos
são despertados para o valor da educação. Sem isso, não
há no mundo MOOC ou professor que os ensine. ■

O desafio de ensinar
para o século XXI

“Visitei 89 países para ver
quem está fazendo sistemas
alternativos em educação,
e não encontrei nada”

Gordon Freedman, especialista
em educação, afirma que ainda
não há modelos bem sucedidos

MOOC, um modelo
de ensino para todos?
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Inovação & Educação, p. 15.




